Praktisk Lederuddannelse
-NanoqHvad leder du efter?

NANOQ ⎸AKADEMI
• NY fleksibel lederuddannelse - NANOQ - Forløbet er
udviklet på baggrund af 11 års erfaring med
ledertræningskurser i offentlige enheder og åbne kurser
i Grønland.

• Forløbet er egnet til den nye leder eller ledere der

Nanoq Akademi
Postboks 179
3900 Nuuk
www.nanoqakademi.gl
mail@nanoqakademi.gl

Tlf.: + 52 36 80

ønsker at klædes på til lederrollen. Forløbet er også
egnet til andre ledergrupper i samme virksomhed, der
ønsker at få indblik i lederrollens mangeartede
ledelsesudfordringer. Deltagerne får mulighed for at få
ledercoaching (sparringer) i løbet af uddannelsen.

• Lederne får træningsmaterialer og bogen “Aqutsisumut
ikiueqqaarneq” (Førstehjælp i ledelse)

Praktisk Lederuddannelse - NANOQ Hvad leder du efter?

Forløbet der forbedrer samarbejdet i
mellemledergruppen
Nanoq Akademi startede sit
konsulentvirksomhed i 2011
med lederudviklingsprogrammer og personlig udvikling for
enheder i kommunerne og åbne
kurser overalt i Grønland.
Vi tilbyder også sparring for
lederne og psykologiske
personlige samtaler.
Vi laver et forløb i samarbejde
med jer, og vi starter en grundig
forventningsafklaring, herefter
skræddersyr vi et program for at
skabe mest mulig værdi for jer.
Vi er certificeret i DISC og
HPTI, Teambuilding, derudover
har vi et omfattende teoretisk
værktøjskasse, som vi
kombinerer med praktisk
træning.
www.nanoqakademi.gl
Mobil: + 523680
Email: mail@nanoqakademi.gl

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens værdier og
forventninger.
Vi er klar over at, der er stor efterspørgsel af kompetente
og stabile medarbejdere i mange virksomheder i
Grønland, hvorfor vi ikke kan love at din virksomhed har
alle de medarbejdere som du fortjener. Men vi kan
bidrage til at deltagerne får styrket lederskabet for at nå
målene.
Vi er meget fleksible med hensyn til sted og tidspunkt for
virksomheder der vil lave aftale om
et forløb for egne ledere, kontakt
derfor Nanoq Akademi for at høre
nærmere.
Det første Praktisk
Lederuddannelse - NANOQ foregår i Nuuk til efteråret 2020.

